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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Za³¹cznik nr 1

do dzia³u 1 sprawozdania OS-7
o ochronie przyrody i krajobrazu

za rok 2009

Stan w dniu 31 XII

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

Urz¹d Statystyczny
15-959 Bia³ystok
ul. Krakowska 13

Numer identyfikacyjny – REGON

Przekazaæ ³¹cznie
ze sprawozdaniem OS-7

Powierzchnia gmin le¿¹ca w granicach parku narodowego (bez otuliny – wype³nia dyrekcja parku)

Nazwa
Symbol gminy Powierzchnia w ha

(z jednym znakiem po przecinku)województwa gminy
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01 Ogó³em ........................................................................................................................

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ

statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póŸn. zm.).



Nazwa
Symbol gminy Powierzchnia w ha

(z jednym znakiem po przecinku)województwa gminy

0 1 2
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............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

..............................................................
(miejscowoœæ, data)

.......................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Objaœnienia do za³¹cznika nr 1 formularza OS-7

Powierzchnia gmin w granicach parku narodowego.

1. Za³¹cznik do dzia³u 1 sprawozdania OS-7 wype³niany jest przez dyrektorów parków narodowych (³¹cznie
z dzia³em 1 sprawozdania OS-7).

2. W za³¹czniku nale¿y wype³niæ tylko rubryki 0 i 2.W rubryce 2 nale¿y wykazaæ powierzchniê parku narodowego
w danej gminie wed³ug operatu geodezyjnego oraz ksiêgi ewidencji gruntów. W rubryce tej nie nale¿y wykazywaæ
otuliny oraz terenów nadzorowanych, tj. lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa, pozostaj¹cych poza
granicami parku narodowego.

Prosimy sprawdziæ, czy ca³kowita powierzchnia wykazana w rubryce 2 w wierszu 01 za³¹cznika nr 1 jest zgodna
z powierzchni¹ parku z rubryki 1 wiersza 01 sprawozdania OS-7.

3. Rubrykê 1 wype³nia Urz¹d Statystyczny w Bia³ymstoku, na podstawie aktualnych „Identyfikatorów i nazw
jednostek podzia³u terytorialnego kraju”, wpisuj¹c symbol 5-cyfrowy.

4. Niniejszy za³¹cznik nale¿y wys³aæ wraz z formularzem OS-7 do Urzêdu Statystycznego w Bia³ymstoku.

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie – WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)


